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A XVIII. század első felében élt kiváló erdélyi memoárírónak és református vallásos-pietista 
írások szerzőjének életművét az egyház- és irodalomtörténet csonkán ismeri. Kiadott, ismert 
müvei vagy befejezetlenek, vagy hiányosak. Ezért minden adalék közelebb visz az életmű és 
annak hányatott sorsa megismeréséhez. Ez a körülmény indokolja, hogy ez alkalommal közöl
jünk néhányat, a legjelentősebbeket a most előkerült írásokból; addig is, amíg alkalom adó
dik az anyag teljes közlésére. Igényt tartunk a most felfedezett írásoknak az egész életmű kere
tébe való beillesztésére és megfelelő értékelésére, nemkülönben mindazoknak a kérdéseknek 
rendszeres és kimerítő vizsgálatára, amelyeket a most előkerült kézirati töredékek és írások 
az egész életmű sorsára vonatkozólag felvetnek. Ez alkalommal csak a legszükségesebb tájé
koztató adatokat közöljük. 

Árva Bethlen Kata itt közölt, eddig ismeretlen kézirati töredékei a Kolozsvári Református 
Egyházkerület Kolozsvárt őrzött Központi Gyűjtőlevéltárának rendezése közben kerültek 
elő. A rendezetlen, lajstromozatlan, töredékes, főleg gazdasági jellegű iratanyag között akad
tunk rá arra a csomóra, mely az ,,A[nno] 1758" jelzéssel első tekintetre semmit sem árult el 
tartalmáról. A csomóban 15, eddig ismeretlen írás van: eredeti vagy másolatban levő levelek, 
hagyományok és végrendeletek, befejezett és be nem fejezett vallási iratok, Bethlen Kata önélet
írásának töredékes folytatása és ugyancsak töredékes részletei; az írások közül a legrégebbi az itt 
is közölt, 1746. április 4-én kelt Vallástétel, legkésőbbi egy Fogarasban, 1759. június 11-én kelt 
pótvégrendelet. A most előkerült iratcsomót különösen értékessé teszik a Bethlen Katától 
származó sajátkezű írások, mintegy hat darab. Ezek között van az önéletírás itt is közölt 
töredéke, amely ez idő szerint az egyetlen olyan részlet, amely szerzőjének kézírásában maradt 
ránk. Nem kevésbé értékesek Bod Péter másolatai sem, hiszen Bod Péter másolatában maradt 
ránk az önéletírásnak egy másik, ugyancsak ismeretlen töredéke, egy levél, valamint a Vallás
tétel egy másolt példánya is. Az itt most nem közölt írások főleg életrajzi adalékokban gazda
gok, éppen ezért ezeknek későbbi megismerésére az irodalom- és egyháztörténetírás joggal 
tarthat igényt. 

I. 
Árva Bethlen Kata vallástétele 

A Vallástétel megvan Bethlen Kata sajátkezű írásában, és Bod Péter másolatában. (Bod 
Péter kezeírását Jakó Zsigmond ismerte fel.) Mi a Bod Péter másolása szerinti szöveget közöl
jük, jóformán változatlanul. A két azonos szöveg közül ugyanis helyesírás és központozás szem
pontjából az utóbbi lényegesen közelebb áll a mai gyakorlathoz. 

Kívánom holtom utánra is jó Istenem kegyelmességéből igaz Hitem és vallásomról való 
vallástételemet írásban hagyni. Ezt ugyan kérdésbe tehetnék: Mi vitt engemet arra, holott ugy 
gondolom, hogy valaki engemet ismert, vagy tsak híremet hallotta is, nem kételkedett abban, 
hogy én igaz Reformata ne volnék, a Krisztuson fundált igaz Reformata vallásomban Isteni 
kegyelemnek méltoztatásából alhatatos ne lettem volna. Talán ez is jöhetne elméjére, aki ezen 
írásomat meg fogja látni, hogy talán vagy egyszer vagy másszor igaz Hitemben, a Krisztuson 
fundált igaz vallásomban vagy annak valami részében tántorgottam, és ezen írásommal azért 
kívántam vallást tenni most rolla, de erről senki ne gondolkodjék; mert ha ditsekedni kell Sz. 
Pállal, vagyon miben ditsekednem; de nem magamban s ném a magam erejében; hanem di-
tsekedem nagy örömmel az én velem szüntelen nagy irgalmasságát kegyelmességét közlő 
Mennyei Sz. Atyámban, ki is nagy erejét mutatta meg az én nagy erőtelenségemben az Ő nagy 
hatalmának ereje szerint. Ugy meg őrzött engemet, hogy soha is akármelly nagy szorongata-
tások közt voltam is; de igaz hitem és vallásom iránt tántorgásom nem volt, kiért áldassék, 
ditsértessék én tőlem az ő Szent neve mind az én életemnek utolsó pertzentéséig. Hanem vitt 
engemet erre az, hogy én a magam tulajdon gyermekemtől, kit keserves nagy kínnal, sok 
fájdalommal hoztam ez világra, sok bánattal neveltem, a mig Istennek ügy tetszett, hogy 
kezem alatt légyen; attól Eretneki névvel neveztetem, sajnálván azt, hogy eretnek anyától 
hozattak e világra, hogy meglássák az én írásomból, hogy nem voltam én méltó az eretneki 
nevezetre. És ezen írásomat ugy kívánom, hogy gyermekeim kezekbe adatassék, ha evei is 
meg nem szűnnének az én Eretnek neveztetésemtől, bizonnyal meg nem szűnnek akkor, mikor 
az én Jézusom eljő az ítéletre, és engemet jobb keze felől állítván, az engemet megörvendeztető 
Szózatját meg hallják, ezt mondván: Jöjj be, jöjj be Atyámnak áldott szolgáló leánya abban 
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az országba, melly tenéked örök időknek előtte elkészített volt. Még egyéb ok is vitt reája, 
mellyet nem kívántam kiírni, hogy ezen írásomat holtom utánra gyermekeim eleibe kiván-
nyam terjeszteni. 

Az én igaz Hitemnek és Vallomásomnak Formulája ez. 
Hiszek egy Istenben, ki állattyában egy, de személlyében három; ugy mint Atya, Fiu, 

Sz. Lélek egy bizony örök Isten. Hiszem mind az Három Személyeknek egy arányú, hatalmú, 
erejű, öröktől fogván való Istenségét, és ez három személlyben hiszek egy Istent lenni. 

Hiszek az Atyában, ugy mint ez világnak Teremtőjében, ki által teremtetett ez világon 
minden látható és láthatatlan dolog; ki által az ember is teremtetett ártatlanságban szent
ségben: teremtetett volt az ember Isten képére, mellyben is ha meg maradott volna, tehát a 
maga igassága által idvezülhetett volna; de oh nagy eset! mert az ember a Sátán sugallásai
nak és tsalárdságának inkább hive, mint az ötét a maga képére ártatlanságban Szentségben 
teremtő Istenének: melly által is ö egészszen az Isten képét elvesztette, és az ördög képét magá
ra ruházta, ugy, hogy mind magát, mind pedig utánna való maradékát minden Szentségtől, 
ártatlanságtól és jóra való tehetségtől egészszen megfosztotta, ugy hogy már tsak egy test is 
maga erdeme által nem idvezülhet, mert ez aítal egészszen gonoszszá és Istentől elfordulttá 
lett az ember; mellyért is az örök kárhozatra minden ember méltóvá lett. 

Hiszem azt is, hogy az Atya Isten még örök időknek előtte látván azt, hogy az ember 
abban az ártatlanságban és szentségben meg nem marad, a mellyben teremtetik; azért könyö
rületességre indulván, még örök időknek előtte az ö Szent Fiát adta, hogy ö általa megvál
tatnának azok, kik az örök Testamentumban az ö Szent Fiának adatattak. 

Hiszek a Fiúban, az Ur Jézus Krisztusban, ki is Szent Attyának még örök időknek elötte-
kezességet vállalt fel magára az ő választottiért, ezt mondván: Szent Atyám, találtam váltság
nak árrát, ne essenek a verembe. Es az Atya Isten is azt Ígérte, hogy ha téjendi ő magát áldo
zatul, meglátja a magot. 

Hiszem, hogy az Ur Jézus Kristus bizonyos időben a Szűz Máriának méhében tiszta
ságban fogantatott, szentségben és tisztaságban e világra született, ártatlanságban, bün nél
kül élt, és az ö választottiért egész élete szenvedés volt, vérrel veritékezett az ő ártatlan Szent 
teste, végtére a Keresztfán keserves kinok által megöletett és tökéletesen eleget tett mind 
azokért, valakiket Szent Atya nékie adott, ugy hogy azok közzül senki el nem veszhet, hanem 
ö általa az örök életre megtartattatik. 

Hiszem azt is, hogy azoknak számok közzé én is még örök időknek előtte bé iratattam, és 
hogy én érettem az én Jesusom olly tökéUetesen eleget tett, hogy ha szintén az egész világnak 
bűneit én tselekedtem volna is; de még is azért a tökélletes áldozatért énnékem azok meg bo-
tsátatnának; tudom és érzem bűneimnek nagy sok és terhes voltát, mellynek terhe alatt 
még az kemény kősziklák is meghasadozhatnának; de mégis azon sok és terhes bűneimet is az 
én érettem eleget tett Jesusomnak elégtételinek nagy és méltóságos voltához képest ollyannak 
ítélem, mint a tenger feneken levő fövenynek temérdek sokaságához képest egy mák szemni 
fövényetskét; mert ez által a tökéletes elégtétel által az én Teremtő Istenem, ki énnékem 
kemény rettentő Bíróm lehetett volna, már szerelmes édes Atyámmá lett, és ö általa meg
tartatom az örök életnek elvételére. Mellyis minden nehéz keresztemben és nyavalyámban fö 
vigasztalásom, hogy akár éljek, akár meghaljak, nem én magamé, hanem az én Uram Jesus 
Krisztusomé vagyok. 

Hiszek a Sz. Lélek Istenben, ki az Atyától és az Fiútól származott, el küldetett a válasz
tottaknak elpetsétlésekre, és valakiket az Atya Isten a kegyelem szövetségében az ö Szent 
Fiának adott, és az Fiu Ur Isten elégtételével megváltott, azokat az ö isteni hatalmával meg 
világosítja, megszenteli és az ö újjá szülő meg szentelő kegyelméivel naponként az romlottság 
alól felemeli és az ó embert bennek megöli, ugy, hogy Sz. Pállal azt mondhassák, élek többé 
nem én, hanem él énbennem az én Jesusom, és a melly életet ez testben élek, élem az én Jesus 
Kristusomban való hitnek általa: En is bizonnyal el hiszem hogy én a Sz. Lélek által az Örök 
életre elpetsételtettem, ki is engem ez nehéz keresztekkel folyó életemben vigasztal, Isteni 
hatalmával őriz, oltalmaz, hogy a Sátán tőribe ne essem; és vezérel engemet mind végig az 
igaz ösvényen és mind végig igaz hitemben s vallásomban meg tart. 

Tudom én azt, hogy mig e testben sátorozok, minden romlottságot le nem vetkezhetek, 
mert az a tökéletesség a más életre hagyatott; de azt is bizonnyal el hiszem, hogy meg szentelő 
kegyelmével ugy megőriz, hogy soha szánt szándékkal és felemelt kézzel vétkeznem nem hagy: 
a melly vétkek és esetek még bennem vágynak, vagy lesznek, az én Jesusom elégtételéért 
elfedeztettek. 

örvendj te már én lelkem, emelkedjél fel a hálaadásra én nyelvem: ditsérd az Atya Istent az ő 
Szent Fiában; ditsérd az Fiu Ur Istent az ö megváltásában; ditsérd a Sz. Lélek Úr Istent az ö 
megszentelő és illyen drága jót veled megismertető kegyelmeiben; ditsérd a Sz. Háromság egy 
bizony örök Istent minden érdemeden kívül veled tett nagy irgalmasságáért és kegyelmes-
ségéért. Oh ditsérd az én lelkem az Urat és emelkedjél fel ennek az nagy titoknak szemlélésére, 
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kit ez világnak nagyobb része nem tud, és tudni sem kivan. Ez az Titok az, a kit az Isten az ö 
választottival szokott közleni és az által a hitetlenektől meg választani. Ez az fejér követskén 
irott uj Név, mellyet tsak azok tudnak, akik a bárány vére által meg váltattak. Tégedet pedig 
oh én lelkem minden magad érdemed kivül ez nagy Méltóságnak részesivé tött és minden 
nehéz kísértéseidben ezzel magadat vigasztald. Mit kívánhatsz már én lelkem egyebet, mikor a 
Menynek Földnek Teremtője minden kegyelmeivel és szerelmeivel tiéd. Oh édes jó Istenem, 
nem kívánok én is egyebet, hanem hogy egészszen és mind örökké lehessek tiéd. Oh Uram 
döjttsd öszve ez sárházát, hogy szabadulhasson ki és mehessen hozzád az én tégedet óhajtozó 
Lelkem. Oh melly nagy kívánatos gyönyörűséggel kivánnya az én lelkem be mutatni egész
szen önön magát tenéked: Ez életben távúiról mint egy tükörben látlak tégedet, az is melly ki 
irhatatlan örömet szerez énnékem, akkor lészen meg az én tökélletes örömem, mikor színről 
színre látlak; mellyet is ne késsél énnekem meg adni, én kegyelmes jó Istenem. 

Ez az én igaz Hitemről és vallásomról jó lelkiismerettel való vallástételem; ebben az igaz 
hitben kívánok élni; ebben kívánok meghalni; ebben kívánok a Kristus itélő széke eleibe 
állani és ott megigazulni és a Szent Angyalok és megboldogult lelkek között örökkön örökké 
örvendezni. Jövel Uram Jesus, jövel hamar Amen Amen. 

írtam Hévizén 4 Április 1746 
Árva Bethlen Kata mp. 

II. 

Árva Bethlen Kata önéletírásának kiadatlan töredékei 

Bethlen Kata önéletírásának az ismert részlete és újra megszakadó eddig ismeretlen 
folytatása ugyancsak Bod Péter kezeírásában került elő. Ismeretes, hogy Bethlen Kata önélet
írása a 218. szakasz negyedik bekezdésénél, egy csonka mondattal megszakad. Mintegy kétszáz 
év eltelte után most rendelkezésünkre áll a folytatás, amely azonban, sajnos, ismét befejezet
len. Bod Péter másolata a 217. szakasz harmadik harmadától tartalmazza az önéletírás szöve
gét, közli teljes egészében a 218. szakaszt és a 219. szakasz kezdő mondatát (vagy annak első 
részét) is. A 218. szakasz, amelynek közepén az eddig ismert önéletírás megszakad, tartal
mazza „Az Istennek Tsapásainak szemlélésén elbágyadott Léleknek Istenhez való fohászkodása" 
címen közbeiktatott könyörgést is. A könyörgés második bekezdése így kezdődik: „Ne essék 
néked nehezen oh én lelkem, hogy . . . " A most előkerült másolatban a mondat így folytatódik: 
„ . . . egymást éröképen a te lakó Hajlékodnak, ez nyomorult sár Háznak táplálására valók elvétet
nek . . . " stb. E két rész közé a másolatban egy megtört vonalból álló tipográfiai jel, valamint 
a sor szélére kivetítve ugyanaz a jel és az L. R. p. betűk vannak feltüntetve. ^Valaki a nyomta
tásban megjelent könyv ismeretében jelölte így a kiadott részt. 

1. 

Ne essék néked nehezen, oh én Lelkem, hogy egymást éröképen a te lakó Hajlékodnak, ez 
nyomorult sár Háznak táplálására valók elvétetnek, hiszen a te eledeledre valót semmi Ítélet 
el nem vesztheti, tápláltatol te amaz titkos Mannával, melly kedvesebb és jobb minden világi 
Méltóságoknak pompás Asztaloknál, öltözetedet is sem tüz, sem moly meg nem emészti; mert 
azt a te Megváltód szerzetté, melly is fejér Bibor, a Kristus vérében meg szentelteteknek Meg-
igazulások. 

Nohát én szivem, miért erötelenkedel én bennem, mit buslakodol? azért-e, hogy min
denektől megfosztatol, a kik vigasztalhatnának, hát nem tudode azt, hogy ha mind Atyám és 
Anyám el hagy is engemet, de az Ur kegyelmesen magához vészen. Hát én szivem mit kíván
hatsz többet. Ki volt mind eddig vigasztalód a sürü kísértések között, és meg erösitöd? Nem 
más, hanem az ö szent Fiának elég tétele által hozzád meg engeszteltetett édes Atyád és édes 
Istened. Nem változott ö meg az ö Atyai könyörületességében; az ö Szent Fiának érdeme sem 
kissebedett meg; mellyért ez után is, söt mind végig el nem hagy. 

Nohát minden én érzékenységeim és elbágyadott Tagjaim mozduljatok és emelkedjetek fel 
ez irgalmas Atyához. Mondjad én Lelkem: te vagy az az hatalmas Ur, a ki meg ölsz és ismét 
meg elevenítesz, te vagy, a ki meg sebesítesz és viszont bé kötösz. Te vagy, oh bizony tsak 
egyedül te vagy, a ki a kisértetek között is el nem hagysz, söt elégséges erőt nyújtasz énnékem. 
Ámbár azért sujtolj, verj, tsak kegyelmedből ki ne vess. Mert a te kegyelmed által mindeneket 
elviselhetek. Kegyelmednek nálam létele által bizvást fel kiáltom szent Pállal: kitsoda és 
mitsoda szakaszt el engemet az én Istenemnek szerelmétől, szükség-e, nyomoruság-e, keserüség-
e, méllység-e, magosság-e? semmi sem. Mert az én bizodalmam és tökéletes Reménségem az 
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tásban megjelent könyv ismeretében jelölte így a kiadott részt. 

1. 

Ne essék néked nehezen, oh én Lelkem, hogy egymást éröképen a te lakó Hajlékodnak, ez 
nyomorult sár Háznak táplálására valók elvétetnek, hiszen a te eledeledre valót semmi Ítélet 
el nem vesztheti, tápláltatol te amaz titkos Mannával, melly kedvesebb és jobb minden világi 
Méltóságoknak pompás Asztaloknál, öltözetedet is sem tüz, sem moly meg nem emészti; mert 
azt a te Megváltód szerzetté, melly is fejér Bibor, a Kristus vérében meg szentelteteknek Meg-
igazulások. 

Nohát én szivem, miért erötelenkedel én bennem, mit buslakodol? azért-e, hogy min
denektől megfosztatol, a kik vigasztalhatnának, hát nem tudode azt, hogy ha mind Atyám és 
Anyám el hagy is engemet, de az Ur kegyelmesen magához vészen. Hát én szivem mit kíván
hatsz többet. Ki volt mind eddig vigasztalód a sürü kísértések között, és meg erösitöd? Nem 
más, hanem az ö szent Fiának elég tétele által hozzád meg engeszteltetett édes Atyád és édes 
Istened. Nem változott ö meg az ö Atyai könyörületességében; az ö Szent Fiának érdeme sem 
kissebedett meg; mellyért ez után is, söt mind végig el nem hagy. 

Nohát minden én érzékenységeim és elbágyadott Tagjaim mozduljatok és emelkedjetek fel 
ez irgalmas Atyához. Mondjad én Lelkem: te vagy az az hatalmas Ur, a ki meg ölsz és ismét 
meg elevenítesz, te vagy, a ki meg sebesítesz és viszont bé kötösz. Te vagy, oh bizony tsak 
egyedül te vagy, a ki a kisértetek között is el nem hagysz, söt elégséges erőt nyújtasz énnékem. 
Ámbár azért sujtolj, verj, tsak kegyelmedből ki ne vess. Mert a te kegyelmed által mindeneket 
elviselhetek. Kegyelmednek nálam létele által bizvást fel kiáltom szent Pállal: kitsoda és 
mitsoda szakaszt el engemet az én Istenemnek szerelmétől, szükség-e, nyomoruság-e, keserüség-
e, méllység-e, magosság-e? semmi sem. Mert az én bizodalmam és tökéletes Reménségem az 
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Isten, oh ne is engedjed édes Istenem, te benned vetett reménségemet, meg kissebedni, annál is 
inkáb el fogyni, sőt adj erőt, hogy Hitemnek kezeivel tégedet meg fogván el se eresszszelek 
mind addig, a mi[g] meg hallgatván meg áldasz engemet, és a te bokros ítéleteidet meg nem 
szünteted én rajtam. Uram ne hadj el engemet, nézd ügyemet, mert egyedül hagyattam. 
Kérlek, légy irgalmas nékem, mert tsak te benned bizom. Segedelmeddel ne késs el, siess, siess, 
jöjj el én édes Idvességem Amen. 

Iram Hévizén Júliusnak IX-dik napján MDCCLI-dik Észt. szivemnek nagy bánatjai, Tete
meimnek elbágyadási között, mindaz által az én jó Istenemben való erős bizodalommal és ő benne 
vetett Reménséggel; melly is tudom, meg nem szégyenit: mert valyon ki volt valaha, aki ö benne 
bízott és elhagyatott volna? 

§ CCXIX. Ezeknek megírások után jőve tudósításom, hogy a Küküllö mellett nagy mér
tékben lévén a Jég eső nekem is Holdvilág nevű Falumnak a Határán a mi Vetésem és sző
lőm volt, elrontotta a szegénységével együtt. 

2 

Ez ideig tsak az én nyomoruságimnak le Írásáról vagyon emlékezet; de hogy a kilentz bél-
pokolosokkal háládatlannak ne találtassam, szükség s kedves dologis előttem, avagy tsak 
kitsiny részetskéjét is leírni az én jó Istenemnek velem, méltatlannal közlött irgalmasságának. 
A mint nyavalyáimnak is írásokra magamat elégtelennek tartom; bizony sokkal feljebb elég
telennek tartom magamat az ő atyai irgalmasságának leírására, mellyet Lelkemmel és tes
temmel közlött. Oh Uram, adj erőt avagy tsak kitsiny részetskéjének leírására is, hogy a 
következendő Nemzetség is lássa meg: melly irgalmas kegyelmes vagy Te a méltatlan nyomorult 
bűnöshöz, és az én Példámon emelkedjenek fel a nyomorúságok között Te hozzád való ragasz
kodásra, bizodalomra és sz. Nevednek ditsöitésére. 

Miheljen az Ur Istennek tetszék a feljebb leirt nehéz nyavalyát reám botsátani; tetszett a 
jó Istennek irgalmát is velem közleni. Mert mindjárt ez mulandó életnek tovább való kíváná
sától elmémet elvévé, az örök életnek pedig kívánását bennem fel gerjesztette: bűneimnek 
sokaságát és rútságát Sz. Fiának érdemével elfedezte. Mintha én bün nélkül éltem volna, olly 
bátron és örömmel vártam az halállal való szemben szállást, sokszor szivemben kiáltottam: 
Hol vagyon, halál, a Te fullánkod, koporsó, a Te diadalmad? Nagy gyönyörűséggel egész 
örömmel bé tölt szivem, lelkem elhitetvén magammal azt, hogy már le teszem ez sár házat. 
Bizony, ha lehetett volna, mint az madár a szoros kalitkából örömmel repül ki, olly örömmel ki 
költözöm vala ez nyomorult sárházból. Az ő Sz. Lelkének drága vigasztalását a nagy nyomorú
ságok között annyira közlötte velem, hogy mindenkor nagy vidámsága volt elmémnek, ugy 
hogy gyakorta mondottam, hogy gondolni sem tudtam, hogy ollyan nyomorult testben ollyan 
öröme lehessen az léleknek. Gyakorta gondolkozván testi nyomorult állapotomról, mindenkor 
az Isteni kegyelem által kész szivei voltam arra, hogy hoszszas ollyan ágyban szegzett nyava
lyák között éljek, tsak érezhessem mindenkor azt az kedves örömet, melly a jó Istenben hellyhez-
tetett. Nem ér azzal az egész világnak minden jován, ditsöségén, méltóságán helyheztetett 
öröm. Azokhoz képest Sz. Pál szava szerint kárnak, ganéjnak méltán tartathatik. De minthogy 
az én nyelvem azt az örömet ki nem mondhatja; annál is inkább kezem le nem írhatja; ugy 
szintén, a ki ez hallja vagy olvassa, bizony elméjével sem foghatja meg ezen örömet s képzelni 
sem tudja annak drága édességét; ha[ne]tn ha ezen jó Isten közli ö véle azt az örömet. 

Oh nem nékünk, nem nékünk, hanem a Te nevednek adassék ditséret, ditsöség, Menybéli 
Isten! a Te nagy irgalmasságodért, mellyet én velem közlöttél. Oh, bőséges kegyelmű, jó 
Isten, részeltess ez után is engemet, nyomorult bűnös szolgálodat, és minden igaz Hiveidet 
ezen drága Örömben. Minthogy az én Jézusom lelkiben Testiben szenvedett érettem és eleget 
tett, engemet Lelkestől testestől magáévá tett: mert akár éljek, akár haljak, az Uré vagyok: 
hadd ditsekedjék ez az sok erőtelenségek alá tétetett, porra való test is, az ö Istenének 
jóvoltában, kegyelmes gondviselésében. 

Ezen feljebb irt hosszas, súlyos nyavalyáim között, testi erötelenségeket felyül múló 
vidámsággal, súlyos fekvés között eltöltém az két sátoros Innepeket, ugym. Húsvétot és 
Pünköstöt. Az én magammal jól tehetetlen állapotomban, oh melly kegyelmesen viselt az jó 
Isten én reám testiképen is gondot, rendelvén és mellém ollyanokat, a kik én velem dajkálkod
tak. Kedves Testvérjeim Gróf Bethlen Sámuel és Bethlen Farkas Uraimék többire mellettem 
voltának; meílyis nagy tsendességet szolgáltatott elmémnek és vidámságot szivemnek. Mert 
gyakorta még egésséges állapotomban is, mikor gondolkoztam utolsó végemről és egyedül 
valóságomról, oh melly keserves gyötrelmeket szerzett ez énnékem: sok keserves sóhajtással 
esedeztem az én Istenemnek, hogy rendeljen én mellém az én egyedül valóságomban velem egy 
igaz hitben, vallásban valókat, hogy ez árnyék világban való kimúlásomkor testem körül 
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vallásom ellen való tzérémoniákat ne tegyenek. Mikor én szemléltem magam mellett kedves 
Testvéreimet, eyszersmind azt is, hogy ezen kivánságimban is meghallgatott az én jó Iste
nem, igen nagy örömömre voltának. Mellyet is fizessen meg a Mennynek Földnek Teremtője 
kedves két Testvéreimnek, mikor szivek leginkább kivánnya és ohajtya, akkor nyújtson a jo 
Isten vigasztalást ö kegyelmeknek hozzám mutatott jóvoltokért. 

Kedves Testvér Bátyám, Gróf Bethlen Sámuel Uram Isten félő kegyes, igaz házas társa, 
Nemes Klára Aszszony, nem sajnálván Házának miattam eshető kárait és kedves férjétől való 
távol létét, mivel Bátyám Uram Táblai Adsessorságbéli Hivatalja miatt, mikor nekem valami 
könnyebségemet látta, Megyésre bement: de Ángyom Asszony ezen hoszszas nyavalyámban 
éjjel nappal mellettem volt, velem egy házban lévén, gyakorta még étszakais köntösit magáról 
le nem tévén tsak egy jaj szómra is mindjárt az ágyából fel szökött, és az ágyamhoz jővén 
emelt, velem dajkálkodott, ugy annyira, hogy ha tulajdon édes annya lettem volna is, többel 
nem tartozott s nem is tselekedhetett volna, a mennyit tselekedett. Én meg nem szolgálhatom 
kedves Ángyom Aszszonynak; talán még elegendőképpen tsak meg sem köszönhetem; hanem a 
minden dolgoknak tudója s jó Istene jutalmaztassa meg mind az életben s mind a következen
dőben velem való jó tételét. 

Az Fogarasi Ekklesiának lelki Pásztora Jantsó Mihály Uram is, igen nagy szorgalmatos
sággal volt mellettem szüntelen, éjjel nappal, mind szép vigasztaló szavaival, mind pedig a 
melly orvossággal kellett élnem, arra való gondviselésével; nékem nagy könnyebségemre 
volt; mellyért is a mig Istennek tetszik életemet nyújtani, mindenkor háládatossággal leszek ő 
k[e]g[ye]lméhez, az Istent is pedig kérem, hogy áldja meg érette. 

Mind a két gyermekeim, Hallér Pál és leányom Teleki Pálné, ott voltának, minthogy lakása 
leányomnak rendszerint is ott Fogarasban volt. Az Fiam, mikor kevés könnyebségemet látta, 
haza ment, de ottan ottan ismét viszsza jött. Ugy tetszik, az ö férfiúi állapotjához képest jól 
alkalmaztatta betegségemben hozzám magát. A leányom nagyon viselős, a mellett igen gyenge 
egésségben is lévén; az én ítéletem szerint, mellyet is szavaiból lehet itéíni, félt, hogy azon 
ágyból fel nem kél; nagy indulattal mutatta szánakozását, egy néhányszor kezemet megtsókol-
ván kért botsánatot tőlem, én jo szívvel az ö erötelenségeit mégis botsátottam. Gróf Teleki 
Pál uram is hasonlóképen nagy indulatját mutatta és kérdezték töllem, nintsene valami nehéz
ség elmémen irántatok. Kértének, hogy mondjam ki akaratomat; mert holtom után is az én 
tetszésem szerint kivannak tselekedni, nagy átkot mondván magokra, ha meg állói nem lesz
nek és minden maradékokra. Meg mondottam, hogy felette sokszor volt meg háborodásom 
azon, hogy ha sullyosodik nyavalyám és tsak ők lesznek mellettem, az utolsó kenetet szájamba 
kenetik: de már az Ur irgalmasságából attól sem félek, mert kedves Testvéreim mellettem 
vágynak. Erre is mindnyájon nagy átkot mondottanak, ha meg nem kívánnák tselekedni: 
mellyre feleltem, ha magatok nem kívánnátok is meg tselekedni, de Papjaitok meg tselekednék 
mint példa elég vagyon erre, hogy a szegény vonagló, s már világra nem ügyelő embernek 
szájába kenték a kenetet. Mondottam azt is, hogy én azt tudom, hogy az én lelkemnek az nem 
ártana: de azt lássátok és halljátok én töllem, hogy én a melly Kristuson fundált igaz Hitben 
fel neveltettem és mind eddig éltem, azon igaz hitben kívánok kimúlni e Világból, és az Kristus 
itélő széki eleibe állani. Testemetis ugy kívánom a mig emlékezet forog rólla, hogy ezen igaz 
Hitben vallásban való ember tetemeinek tartassák. Mert Istennel bizonyítom, hogy soha más 
valláshoz való indulatom leg kisseb sem volt, az magam igaz hitem és vallásomon kívül, 
mellyért ditsöséget tulajdonitok az én kegyelmes Atyámnak. Arra is erősen kötelezték mago
kat, hogy meg nem engednék Papjoknak is, ha módjok lenne is benne. Én az ők átokkal való 
magok kötekezéseket elhittem, s tsendességére is szolgált elmémnek. 

Kértem őket mindenek felett ezen, hogy az Hévízi kitsiny ekklesiának engedjenek tsendes-
séget, meg ne háborítsák, mellyet is ha meg tselekszenek, kívánom, hogy a Menynek Földnek 
Istene lelki testi áldását terjessze reájok, legyenek áldottak kimenetelekben, bemenetelekben, 
végre pedig vigye által az Ur Isten ez életből a maga szent színének látására. Hozzá tévén azt 
is, hogy ne gondolják azt, s azzal lelkeket meg ne sértsék, hogy ez én szavaim és kívánságaim 
eretnek anyától származnak; hanem ugy ítéljenek, mint ingyen kegyelemből, a Kristus érde
méért az örök életre el választatott és a Kristus vérével megtisztitatott, az örök életre nagy 
örömmel és Istenben helyheztetett bátorsággal által lépni kívánkozó édes Anyátoknak Áldá
sairól. Mellyeket bizonnyal tudom, hogy ha ezen dolognak meg állói lesznek, bé tölt az Ur 
Isten ti rajtatok. 

Mindezekre való feleletek engemet meg tsendesitvén én hozzájok egész indulattal voltam, 
mint illik Keresztyén Anyához. Mostan is nem irhatok semmi ollyas dolgot az Fiamról Hallér 
Pálról, hogy engemet szánt szándékkal kívánt volna megháborítani, az Isten áldja meg érette. 
A Leányom pedig, Teleki Pálné gyermekségitől fogva nagy erötelenség alá vettetett volt; 
mellyis énnékem felette sok szomorúságot és megháborodást szerzett, a mint feljeb ezen Életem 
folyásáról irt könyvben megláthatni, sem akkor, sem most nem kívántam és mostanis nem kívá
nom fedezni az ö nagy erötelenségeit. A dolog pedig ugy lenne világos, ha annak valóságát 
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ugy ki írnám, a mint volt. Meggondolom azt is, hogy talán Kristus Urunk mondása erre az 
időre határoztatott meg, hogy az fiak az atyákra és az leányok az anyákra támadnak. Mostan 
ezen hazában, oh melly sok keserves szivü anyák vannak, a kik gyermekeikben felette meg szo
morodtak; szemléltetnek felesen mind a nagy rendek, mind alatsonabbak közzül, de ez nem én 
reám bízatott, s azért tsak a magam állapotom körül kívánok szorgalmatoskodni. 

Akarom azt is az utánnam élőknek, a kik szomorú változás és keresztek alá rekesztettek, 
tudtokra adni, hogy az Isten választottinak ez a Világban részek, hogy ök sokáig tsak pihenést 
se vehessenek, hanem szüntelen hartzolván tusakodjanak; Midőn a leányom Teleki Pálné a 
feljeb irt szánakozást mutató szavaival annyira tsendesitette volna elmémet, hogy minden 
ellenem való vétkeit egészszen szivemben elfedeztem volna, szavait ö is ugy alkalmaztatta, 
hogy egészszen azt Ítéltem, hogy öis megszánván bánván ellenem való tselekedéseit, egész 
leányi szeretetből való engedelmességet gondoltam irántam. Azon hoszszas nyavalyámban is 
ugyan leg kissebb fáradsággal is nem volt, minthogy igen erőtelen állapottalis volt, mostanis 
ugy ítélek iránta, hogy ha indulatja volt volna is az hozzám látásra, de tehetsége nem volt 
volna arra. Ugy megtsendesitette volt, a mint feljeb is iram, elmémet, hogy sokszor gondol
koztam, miképpen lenne job ezen írásomból egészszen ki hagynom-e az ö tölle lett sok szomo-
rittatásomat, vagy pedig az ö maga meg jobbítását másoknak is példára fel irnom. De az ö 
iránta való tsendessége elmémnek igen kevés időre volt meghatározva, s mi vége lett elébb az 
dolognak folyása szerint megláthatni. 

A maga nevének valósággal megfelelő mostoha leányom G. Teleki Kristina Aszszony is, 
kívánván minden időben és alkalmatosságban megbizonyítani mostohaságát, illyen színű 
dolgom volt ö k[e]g[ye]lmével. Még idvezült édes Férjem ellen indított volt Intzédi Gergely 
Uram pert, Vajda Péter nevű ember lévén tutora, a kinél maradott volt pénze. Vajda Péter 
kedves Férjemet fiának fogadta s egy kevés jószág maradott volt is rólla; mellyet is idvezült 
édes Férjem az én holtom után hagyott édes leányának G. Teleki Kristina aszszonynak. 
Ezen per elö fordulván, épen akkor mikor is első le betegedésemnek leg nagyobb sulján voltam, 
és mégis nyertének kétezerkétszáz Forintokig, illyen formán, hogy ezer száz forintokat Teleki 
Krisztina aszszony tartozzék le tenni, ki is ha most le nem akarná tenni; tehát minthogy ezen 
kevés jószág kezemnél vagyon, ne kénszerithessem le tételire, hanem annak idejében, a kinek 
én fogom hagyni, amnak tartozzék azt az ezer száz forintot le tenni. 

Énnekem akkor annyi kész pénzem volt, hogy mind a két ezer két száz forintokat le tehes
sem, szépen kérettem, hogy ha vagyon szándéka a le tételre vagy nitsen, mondja ki, admoneál-
tattam is; de mindenkor ollyan volt a feleleti, hogy sem azt, hogy le teszi, sem azt, hogy le nem 
teszi, észre nem lehetett venni: az idö pedig rövid volt, kemény konditzió lévén a sententzia 
mellett, hogy ha a meghatározott napra le nem teszem, két ezer forintokat kellessék azon felyül 
fizetni. Jártattam mindenfelé, hogy kevés adósságomból fel vetethessek, de a melly a szegény
ségnél volt, azt exekutzió nélkül fel nem lehetett volna venni, akkor is pedig nem pénzt, hanem 
marhát, a mellynek hasznát nem lehetett volna venni. A mi adósságom pedig nagyob helyen 
volt, tsudálkoztak rajta, hogy is kérem. Költsön pedig senki nem akart adni, nem is tsudálom; 
mert szüntelen ollyan állapotban voltam, hogy egyik óráról másra által menetelt senki nem 
ígérhetett volna. Bizony ki nem írhatom, mitsoda nehézséget szerzett szivemen kiváltképen az, 
hogy mikor minden {szempillantásban az örök életre való által lépésről kellett volna gondol
kodnom és készülnöm. 

3. 

. . . szempillantásban az örök Életre való által lépésről kellett volna gondolkoznom és 
készülnöm, ekkor kellett ez világi haszontalanságon törődnöm. Mikor már ezen gyötrődném, 
ez iránt is gondot viselt az Ur Isten én reám, mert ritka hűséggel hozzám viseltető, mellettem 
lévén Nemzetes Turótzi József uram érettem letette az terminált napra, mely ritka példa. 
Közelebb valók is ezt az én szüntelen való halálos állapotomra nézve én velem nem cseleked
ték. Toldi Ádámné, Teleki Kristina asszonynak is nem az volt szándéka, hogy le ne tegye, 
mint hogy kevés idö múlva le is tette azon ezer száz forintokat. Elhiszem, hogy észre vette, 
hogy kezem között jelen nintsen annyi pénz. Avval is nehezíteni kívánta súlyos nyavalyámat. 
Sokszor mondottam, hogy egy természet világánál élő pogányt hoztanak volna bé az én házam
ba, ha meglátta volna az én szörnyű, gyötrelmes nyavalyámat, ugy Ítélem, hogy töb könyö
rületességgel lett volna én hozzám, mint sem az én igazán mostoha leányom, G. Teleki Kristina 
aszszony, melyet is az Irgalmas Isten kegyelmesen bocsásson meg ö kegyelmének. Mikor már 
ezeket elkövette volna rajtam, ugyan azon súlyos betegségemben küldi ide, Fogarasba az 
szolgáját elö, hogy látogatásomra jöne, ha terhemre nem lenne. Én az én Istenemnek nálam 
levő kegyelme által tiszta szívből meg engedtem az ö kegyelmének sok esztendőktől fogva való 
terhes megbántódásom, csak örömmel lássam az én nyomorult állapotom között is. így gon-
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dolkozván, hogy talán az isteni Kegyelem ö kegyelméhez járult és meg szánta-bánta ellenem 
való sok cselekedetit, magába térvén azért jön hozzám. De az én gondolatom ellenkezett az ö 
kegyelme céljával, mert ö kegyelme azért jött, hogy tudta, hogy én recidivába estem, doktor
tól ugy értették, hogy nem lehet reménység életemhez, hogy mihelyt meghalok, ezen fogarasi 
házat foglalhassa el, még hideg tetemeimnek nyugodalmat ne engedjen. Azután kitudódván, 
hogy gyakortább kémje volt itt, hogy az én állapotomat tudhassa, de valamint az én ö kegyelme 
ide jöveteléről, az én gondolataim meg nem egyeztek az ö kegyelme feltett céljával, ugy szin
tén az ő kegyeiméjé sem egyezett meg az Istenével. Pénteken ebéd után ide jött, látván, hogy 
nehezen vagyok ugyan, de oly formán lehetvén ítélni, hogy még sokáig nyomorgók és kíván
sága szerint ki nem nyújtóztathat, keserűséggel szombaton ebéd után elment, holott én minden 
jóval mi betöltötte volt ö kegyelme iránt elmémet, bizony szívesen marasztattam, arra nézve 
is, hogy ünnepet ne rontson, mulasson itt nálam de semmiképpen nem maradott meg. Egy 
uri atyafijának, a mely iránt is ugy vélekedem, hogy tanácsolta, hogy nyújtóztatni jöjjön ide, 
mindjárt megírta, hogy vissza ment, mert még sokáig el fogom vinni. 

Már az én saját nyavalyám között itt Fogarasban az idő telvén, ilyen dolog is történt, hogy 7 
Maji [1752] egy néhány gonosz emberek húgom, Horváth Andrásné asszonyomra reá mente
nek, éjtszaka fel verték, amit kaphattak, hirtelen elvitték, magát is elvitték, példásan meg
hurcolták. De ugyancsak az Isten nem engedte azon tolvajoknak, hogy életét elfogyathassák 
szegénynek, melyből is nagy lárma lett az egész országban, annál is inkább itt Fogaras földin. 
Minthogy a nyavalya is súlyos volt rajtam, felette erötelen voltam, már az éjtszakai rettegés, 
félelem is a sok hazug hirek miatt rajtam volt. Igen sok számra fel menvén, hogy mennyien 
vannak és oly bátran is próbálván idő előtt [?], minek előtte az erdő is egészen ki nem zöldült 
volna, mind az ítélték és hireztették, hogy felette sokan vannak, holott csak tizeneggyen vol
tak, az mint azután megtudódott, de oly kevesen is ök elég nagy dolgot vivének véghez, és 
ezen az Országon tisztességesen által is tudának menni, el nem tudák őket fogni. Igen nagy 
árvizek voltának szintén akkor, mikor ezen tolvajok itt jártának. Az Oltón, másutt nem mehet
vén által, Hévíznél mentek által 22 Májira virradólag elmenvén, az udvaromnak külkapujáig 
mentenek, ott megállván, a kalauztól megkérdezték, hogy ha otthon vagyok-e. Mely is kut-
suláti ember volt, közel lakván hozzám, tudta, hogy nem vagyok ott, megkérdezvén, hogy 
tudja-e ö, hogy én nem vagyok ott, azt felelte, hogy ö arról tudja, hogy régen itt Fogarasban 
fekszem. Azután kérdezték az egyetmásim ott vagyon-é, erre mondotta, hogy nintsen ott, 
mert az ö falujukon hoztak átal, és ő látta, hogy én elhozattam, mely is ugy volt. Az lovaimat 
is kérdezték, ott vannak-é, de erre nem tudott az kalauz semmit felelni. Látván a tolvajok, 
hogy sem magam, sem egyetmásom nincsen ott, csak lementek az Oltra, ott a révészeket 
álmukból felköltvén, minthogy ott korcsma is volt, az mennyi nekijek kellett, ittanak, hasonló 
képpen el kérdeztek az révésztől is engemet, mint szintén a kalauztól. Azután meg hagyták a 
révésznek, hogy engemet köszöntsön jó egészséget kívánván nékem, egyszersmind azt is mond
ván, hogy ne féljek tölek, mert engemet nem bántottak volna. De a jó Isten tudója, hogy ha 
ott találtak volna, mit fogtak volna velem is csinálni. De az irgalmas Isten a súlyos betegség 
által attól megőrzött, kiért is áldattassék az ö Szent neve. Midőn azt én megtudtam, hogy keres
tek engemet is, az én felette nagy erőtlenségemben igen nagy változást szerzett nékem. Szem
léltem azt is, hogy mely irgalmasan bánik az Ur Isten én velem, mint fordította ezen nehéz 
nyavalyáimat jómra, mert ha én feküdni nem értem volna, másodszor Hévízen lettem volna, 
ott pedig a mező felöl lakván, az ablakon is bejöhettek volna. Azok pedig, ugy ítélhetni, hogy 
az házamnál tudták a járást, mert szőrén elő kérdezték az lovaimat, amelyeket azon télen ott 
tartottam, ha ott vannak-é. Áldassál édes Atyám, hogy nem adtál engemet azon kegyetlen 
gonosz embereknek kezébe, hanem inkább a te Atyai sujtoló kezeid között tartottál; tarts 
ezután is, csak ne adj az én ellenségeim kezébe, mert jobb az Ur kezében élni, hogynem az 
emberek kezében. 

Ennek félelme, és egyszersmind az a nyavalya hosszúsága, látván, hogy a halál az nyava
lyával el nem jő, arra vitt, hogy magamat kúráltathatom, hogy felette gyenge állapotban, 29 
Maji Szebenbe indultam ismét Fogarasból, 30 beérkeztem, bé kisérvén kedves bátyám Bethlen 
Sámuel uram, és kedves ángyom asszony Szebenbe, legyen a mennybéli Isten megjutalmaztató-
ja velem való jó tételeknek. Én hat hétig bent voltam Szebenben, amint feljebb is megírtam 
hogy arra végre, hogy kúráltassam magamat, de minthogy a Doktor előre kimondotta volt 
némelyeknek örömére, hogy én azon esztendőben fa levele hullásakor meg halok, az orvoslá
somon is csak annyit igyekezett, holott sokszor lelkire kényszeritettem, hogy mondja meg 
nekem, ha száraz betegségben vagyok-é, ha abban vagyok, meggyógyulható vagyok-é, vagy 
nem, mert ha láttya, hogy nem vagyok gyógyulható, én nem gyötröm magam az orvossággal, 
ha pedig gyógyulhatónak ítéli nyavalyámat, lásson hozzám, ne nyomorogjak így, hogy sem 
élek, sem halok. Előttem a Doktor titkolta, és mindenkor ellenkezőleg beszéllett, mint mások 
előtt, holott jól látta ö azt, hogy Isten kegyelme által én nagy örömmel kész vagyok az életet 
letenni, a haláltól nem rettegek. Egészen 14 Juliusig bent voltam Szebenben. Egészségesen is 
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kedvetlen énnékem a szebeni lakás, annál is inkább betegen, a házból sem mehetvén ki. Lát
ván, hogy annyi idö alatt is semmi kúrát, olymódon, a mint szükséges volna, nem teszen, én is 
kimentem Sorostélyra. Az ájer változtatás sokat használt nekem, ugy hogy öt hétig alkalmasint 
voltam, egyszer is nem feküdtem, mind fent voltam. Ujabban nehéz változások, szörnyű szél 
állván az gyomromba, egy néhány versen olyankor három-négy nap feküdtem, még-még 
egy-két hétig fent voltam, mind igy telvén el a nyár. őszre kelvén, a hideg lelés ujabban hábor
gatni kezdett nehéz huruttal. Amint az idő hedegedett, az én nyavalyám avval nevekedett. 
Sorostélyról bé felé igyekezvén, indultam meg 15 No[vem]bris betegen. Szebenbe menvén 
akkor is, a Doktort magamhoz hivattattam, hogy ha látja gyógyulható állapotomat, lásson 
hozzám, mert én érzem, hogy nemsokára az elöbbeni nyavalyámnál még sokkal súlyosabb 
nyavalyába fogok esni, megmondván, hogy nekem csak nectáló orvosságot ne adjon, hanem 
ha gyógyítani akar, fundamentumából gyógyítson. És nyavalyám okát is meg mondván, hogy 
én érzem a gyomromnak felette nagy és kemény dagadását, hogy flegmával megtölt, és attól 
van a nyavalyáin. Az Isten [?] az ö lelke tudja mi végre, nem tudott az én nyalyámhoz, vagy 
nem akart tudni, de teljességgel fundamentumosan nem kívánt kúrálni, ezt már én is észre 
vévén, noha igen későn esett az az észre vétel. A Doktornak jól megfizetvén, fel is tévén 
magamban, hogy többé vele nem közlöm nyavalyámat, 21 No[vem]bris nagy változással [?] 
Szebenből ki jővén, Kercisórára, kedves öcsém G. Teleki László uramhoz, kedves menyem 
asszonyhoz, holott is 22 mulatozni tovább nem mertem mulatni, hogy feküdni ne essem, 23 
ide Fogarasba jöttem. Minden este a hideg borzongatott, de nappal valami gyengén fent vol
tam. 3 Detze[m]bris estve kilele erősen a hideg, ugy annyira, hogy akkor mingyárást ugy elne
hezedtem, hogy fordulásra való erőm sem volt, szörnyű forróságban, nehéz hurutban, egészen 
ugy Ítéltem magam is, hogy már ezen nyavalyát nekem meg nem lehet lábolnom, sőt csak 
napokig is vinném, nagy örömmel várván a boldog órát. De ellenben egyedülvalóságom is 
eszembe jutván, nem lévén senki mellettem a leányomon, Teleki Pálnén kivül, érezvén azt is, 
hogy csak haló órám is már kevés vagyon, midőn azon gondolkoznám, hogy iratom meg ked
ves öcsém G. Teleki László uramnak és kedves menyem asszonyfnak] állapotomat, hogy mint 
vagyok, és hogy kérjem, hogy cselekedjenek én velem, oly jól legyenek mellettem az én utolsó 
végemen, — még ezen gondolatomat ki sem mondhattam, mikor jönnek be, hogy kedves 
menyem G. Teleki Lászlóné asszony öcsém, G. Teleki Lajos uram kedves házastársával jönnek 
én hozzám, azt pedig kedves menyem asszony nem tudta, hogy olyan beteg legyek. Ki sem 
írhatom, mely nagy lelki csendességet és örömet szerzett nekem hozzám való jövetelek. 

Látván kedves menyem asszony az én nyomorult állapotomat, engemet ily szörnyű Ínsé
gemmel hagyva [?], sőt kedves öcsém G. Teleki László uramnak is megírván, mint vagyok, 
mindjárt Szebenből kiindulván, igen alkalmatlan időben, erős hidegben, éjszaka is jött; mel
letem voltának, velem ugy dajkálódtanak, hogy én ki sem Írhatom hozzám való jó atya
fiságokat. Mikor látták volna, hogy sem élek, sem halok, hanem szörnyű nyomorúságban 
vagyok, kedves öcsém, G. Teleki Lajos uram ismét vén egy Doktort, mely is Régenben lak
ván, közel lévén lakása, öcsém uramat és hozzátartozóit kúrálta, melyet is dicsért, hogy jó 
lelkű ember és jól is érti magát. Javallottak, hogy hozatom el mint hogy utána is küldetek. 
Ezen Doktor még ez világ szárnyára nem vétetett volt fel, alacsony sorsára nézve igen sok 
helyeken nem fordult volt meg, de énnekem elég dicséret volt az, hogy jó lelkű embernek mon
daték. Az mig utánna voltak, gyakorta azon nyomoruságim között fohászkodtam az én jó 
Istenemhez, hogy ha ugyan ugy tetszik őfelségének, hogy az én mintegy világ csudájára még 
éljek e világon, és külső eszközökkel is tetszik Őfelségének hogy éljek, szentelje meg az utánna 
való küldésemet, és a Doktornak is indítsa elméjét arra, hogy jöjjön el, ha pedig őfelségének 
nem tetszik, vessen akadályt Őfelsége az ide jövetelében, hogy orvosságokkal is ne gyötörjem 
magamat. Az Ur Isten ugy igazgatván elméjét az Doktornak, hogy eljött, mely is formájára 
nézvén nem hogy olyan elalélt, hosszas idők alatt élet-halál között fetrengő betegnek, mint én 
voltam, — ítéltethetett volna használni, de inkább azt lehetett volna Ítélni róla, hogy semmit 
sem rőg használni. Azelőtt engemet kúráló Doktor, kiis már a világ szárnyán fenn repülő ember, 
még mondotta volt, hogy 1752 esztendőben lévő őszkor, a falevele hullásakor minden bizony
nyal meg halok, mert száraz betegségben vagyok. Ezen szegény alázatos Doktor S[ch] ul[l]er 
érkezett ide Fogarasba Detzembris. Én amennyire lehetett szólnom, meg mondottam, hogy én 
életet embertől nem várok, ha az Ur Istennek tetszenék, hogy könnyebbséget vehetnék a 
külső eszközök által, azt jó szivvel elkövetném, meg mondván nekije, hogy utánna küldésem 
alkalmatosságával az Ur Istentől azt kívántam, hogy az őkegyelme elméjét igazgassa őfelsége 
ugy, hogy ha tetszik külső eszközökkel való életem, és ö kegyelme által való könnyebbeségem, 
hogy jöjjön el, kényszeritvén jó lelkére, hogy megvizsgálván jól nyavalyámat, ha azt itéli, hogy 
én száraz betegségben vagyok, és nem vagyok már gyógyulható, mondja ki, hogy ne terhelyem 
orvossággal magamat, ö kegyelmének becsülettel megfizetek és haza küldöm. Ki is hatod 
napig semmit is nyavalyámról nem szólott hanem minden utakon-módokon vizsgálta, hogy 
kitanulhassa jó fundamentumosan nyavalyámat, az után igen értelmesen szólott hozzája 



megmondván, hogy jó lelke szerint száraz betegségnek nem láttya lenni még eddig, de hogy 
az ne következzék belőle, arról nem felelhet, hogy még meg nem gógyulható vagyok, azt nem 
Ítélheti, sőt bízik Istenben, hogy nékem használhat, de minthogy a nyavalya igen nagy és régi, 
azért az orvoslásnak is a szerint kell lennie. Ezt értvén, Szebenbe a Doktort beküídém, és onnét 
orvosságot hozott, éltetni kezdett vele, de ugyan csak az orvossággal való élésem között sok 
időkig mind olyan nehezen voltam, hogy csak az én ágyamban megfordulható erőm sem volt. 
Azon súlyos nyavalyák között a karácsonyi ünnepek is elkövetkezének, ugy mint 1753 esz
tendő, mikor már az Ur Isten engemet bűnös szolgálóját arra méltóztatott, hogy az én Jézusom
mal hit átal rész[es]üllyek, és a Szent Jegyekkel, pecséttel éljek, engemet ágyamban feltámo
gatván, az én ángyom, kivel alván, az én kedves atyámfiai, kik is egy igaz hitben, vallásban 
lévén velem, G. Teleki Lászlóné asszonyom, kedves leányaival, G. Teleki Eszterrel, G. Bethlen 
Sámuelné asszonyom, G. Teleki Lajosné asszonyom. Mikor én ezeket ágyam körül el néztem, ki 
sem írhatom, mely nagy lelki örömöm volt, mint ha már a Mennyei Társaságban, Boldo
gult Seregekkel együtt lettem volna. 

Ezen feljebb irt súlyos nyavalyámat az Ur Isten megenyhítvén [kihúzva: Martzi] Februa-
riusban fent kezdettem járogatni. Pünkösd után savanyu vizre mentem kedves testvéreimmel 
G. Bethlen Sámuel urammal és Bethlen Farkas urammal, melyet is az Isten megszentelvén, 
énnekem használt. Nagy örömmel, szép atyafisággaí töltvén öt heteket az savanyu vízen, 
mikor már pihenést várok vala, ujabban terhes szomorúság következek, meg betegedvén 
ritka jóságú, igaz lélekkel én hozzám viseltető kedves édes bátyám, Bethlen Sámuel uram 
forró-hideglelésben. Mihelyt énnekem megírták, sietve oda mentem, mihelyt meglátom, mind
járt szivemben a kínlódás [?], hogy sokáig el fog sínylődni, és soha [e] nyavalyából ki nem 
épül, a mint hogy ugy is lett. Augusztusban betegedvén meg, szüret tájban jobbacskán lett, 
fenn is kezdett járni, de csakhamar ujabban recidivumba esvén, ujabban lebetegedett, Szent 
Márton napján betegen hozzám jött Sorostélyra oly véggel, hogy is még vissza menjen. De 
nálam nyavalyája sulyosodván, vissza nem mehetett. Doktort hozattunk melléje, és minden 
rendes eszközöket véghez vittek. Néhányszor látom jobban lenni egy-egy kevéssé. De ujjab-
ban még-még el nehezedett. Karácsonykor is volt, hogy nem gondoltuk, hogy csak addig is 
éljen, s míg az úrvacsora osztásához el készülhetnek, de ugyancsak az Ur Isten abban kedve
zett, hogy azon órára hirtelen emberi reménység felett könyebbséget adott szegénynek, és 
nagy készüléssel, örömmel élt a Szent Vacsorával. Mennyi félelemmel össze köttetett szívbéli 
bánaton mentem által, csak Te tudod, édes jó Istenem, mert Te adtál erőt elviselésére, ha 
szintén olyan szíves szeretetem nem lett volna is kedves testvéremhez, a micsodás volt, csak 
látása is, a mit mivelt kedves, igaz hűséges társa Nemes Klára asszony mellette, csak annak 
látása is megemészthetett volna engemet, hát még a melléje köttetett igaz indulat. Ezen fel
jebb irt gyötrelmek között is fentjáró egészségben az irgalmas Isten átalhozott ezen folyó 1754 
esztendőre. Dicsértessél Ur Isten, hogy ha szintén gyötrelmek között hoztál is által, ugyancsak 
kedves beteg anyám-fiától még eddig meg nem fosztottál. Légyen Uram a Te szent akaratod 
szerint ez után is az ő állapottya, csak hogy készítsed szörnyű gyötrelmek között fetrengő 
ritka hüségü párjának elméjét, és az én elmémet is, Szent akaratod szerint való engedelemre, 
hogy a kedvetlen, és a mi kívánságunkkal ellenkező dolgot is vehessünk el a Te Szent kezeidből 
engedelemmel. . . . 

* 

A töredék második fele Bethlen Kata saját kezű írása, s mint ilyen, ez idő szerint az emlék
iratnak nemcsak eddig ismeretlen, hanem egyben az egyetlen eredeti töredéke is. Tehát különö
sen becses darab, amellyel kapcsolatban megjegyezni valóink a következők: nyolcadrét ívbe 
összehajtogatott lapokon írott szöveg; a bal felső sarkokban 7—14-ig számozott levelek; 
huszonöt teleírt, három üres lap. Az első hat összehajtogatott ív, mintegy tizenkét lapnyi 
szövegrész hiányzik. A töredék befejezett mondattal, a lap alján szakad meg; aláírás, pecsét, 
kelet, bármiféle, a befejezést kétségtelenné tevő jel azonban hiányzik, s a lap túlsó üres felén az 
írás folytatását mi sem akadályozta. Az első mondat csonka, de néhány szögletes zárójelbe tett 
szót megismételve hézag nélkül folytatja a Bod Péter más iratából megismert részt. 


